«الكنــز األكبــر هــو المعلومــة التــي تعرفهــا
ححينمــا تحتاجهــا»

أورينتيــرت
ا للغــة وا لثقا فــة ا أل لما نيــة

لكــي ال تضــع نفســك فــي موقــف محــرج

الشــركة والمدربيــن:

تقــدم شــركة أورينتيــرت التدريــب لــوكاالت الفيد راليــة
وحكومــات الوال يــات ،والمؤسســات التعليميــة
والمنظمــات والشــركات الخا صــة والجيــش .ونحــن
قــادرون علــى تصميــم وتنفيــذ حلقــات العمــل
والنــدوات فــي مجموعــة متنوعــة مــن المجــاالت.
ويمكننــا أيضــا تقد يــم خد مــات استشــارية شــخصية
لتصميــم برنا مــج يلبــي االحتيا جــات واأل هــداف
المحــددة الخا صــة بــك.
يتميــز مدربيــن أورينتيــرت بخبرتهــم الوا ســعة
فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة العا مــة والثقا فــات
المختلفــة والخب ـرة المتعمقــة بالثقا فــة األلمانيــة.
ويجمــع المدربيــن بيــن تجرباتهــم المبا ش ـرة بالثقا فــات
المختلفــة والمختصــة بالحيــاة والعمــل وعلمهــم
الوا ســع عــن الثقا فــة األلمانيــة ضمــن عــدة حلقــات
عمــل شــاملة وتدريــب لتعليــم األ ف ـراد التوعيــة
الثقافيــة والحــس الثقا فــي باإلضا فــة إ لــى مواضيــع
ا خــرى عميقــة تخــص أوروبــا.
إ ســتوعاب الثقا فــة األلمانيــة تمنحــك مي ـزة تنافســية
تســمح لــك تحســين العال قــات التجاريــة .فتصبــح
قــاد را علــى مواجهــة التحــدى اليومــي فــي إيطــار
التعا مــل مــع المانيــا .وهــذا هــو مفتا حــك للنجــاح
الدا ئــم.
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البرنامج:

•كيفيــة العيشــة والعمــل فــي المانيــا
•تدريــب لتنميــة مهــارات التعامــل الناجــح مــع األلمــان
•المشــورة والعنايــة للشــركات فــي المعــارض التجاريــة
األلمانيــة
•تعليــم اللغــة األلمانيــة
•ترجمــة خطيــة وشــفهية

األسلوب:

نأســس تدريبنــا علــى األســاليب واالتجاهــات العالميــة
الحديثــة فــي تنميــة مهــارات التعامــل الناجــح مــع رجــال
األعمــال األوروبييــن.
ليصبــح المتــدرب قــاد اًر علــى مواجهــة تحــدى الصعوبــات
التــي يمكــن أن يواجههــا مــع األلمانييــن عبــر تلقــي:
•المعلومــات األساســية عــن المانيــا
•الشــرح الدقيــق عــن طريقــة تفكيــر وتحليــل الرجــل
ا أل لما نــي
•اختبــار مواقــف حياتيــة مــن خــال تطبيــق التماريــن
ا لعمليــة

